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EXPERIENŢA 
  PROFESIONALĂ 

 
 octombrie 2019 - 

prezent  
 
 
 
septembrie 2016 – 

prezent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mai 2015 - prezent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
martie 2015 - 
august 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director administrativ al Centrului educațional „Școala Andreiană” și al 

Școlii Primare Andreiene din Sibiu 
 

Preot ortodox 
 

Parohia Ortodoxă Română Sibiu-Gușterița II 

• Identificarea persoanelor și familiilor aflate în situații de risc sau 
cu situație materială precară; 

• Ajutarea persoanelor și familiilor în situații de risc 
• Consilierea socială a persoanelor/familiilor la nevoie 
• Planificarea și efectuarea vizitelor la domiciliu acolo unde situația 

o cere 
• Acțiuni social – culturale cu copii din cadrul Parohiei 

 
 
Vicepreședinte al Asociației „Părinți pentru Viitor” 
 

• Coordonator în proiectul „Vreau să aflu”, adresat liceenilor din 
unitățile de învățământ sibiene, având ca temă educația pentru 
sănătate la adolescenți. 

• Training-uri de formare și informare a părinților din diferite 
parohii ortodoxe sibiene, legate de provocările actuale ale 
educației. 

 
 
Coordonator Departamentul de Tineret al Arhiepiscopiei Ortodoxe 
Sibiu 
 

• organizator tabere  
• manager al Proiectului Educațional Județean „Împreună pentru 

tineri: Școala și Biserica” care a presupus pe baza unor 
parteneriate de colaborare între Inspectoratul Școlar Județean și 
majoritatea Unităților de Învățământ Școlar din Sibiu, implicarea 
voluntară a mai multor profesori pentru coordonarea diferitelor 
tipuri de ateliere sau activități stabilite în proiect. Beneficiarii au 
fost elevii claselor 1–12 din Sibiu. 

• training-uri de formare de lucrători de tineret care să suțină 
activitățile cu tinerii în diferite comunități bisericești. 
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• obținerea certificatului de licențiere a Arhiepiscopiei Ortodoxe 
Sibiu ca Unitate Operațională a Fundației „The Ducke of Edinburg s 
International Award Romania” 
 

septembrie 2013 –  Psalt/cântăreț bisericesc al Parohiei Ortodoxe Turnișor II - Sibiu 
februarie 2015 

 
 
PUBLICAȚII  
 
 2017   „Alimentație și sfințire: dietetica lui Clement Alexandrinul și relevanța 
    ei pentru spiritualitatea monastică și cea laică actuală” în „Monahismul 
    creștin în actualitate”, ed. Eliane Poirot si Alexandru Ioniță, ed.    
    Andreiana, Sibiu, 2017. 
 

2014 „Alimentația și sfințenia în vechiul Israel, plecând de la prescripțiile 
alimentare din Levitic 11 și Deuteronom 14” în „Exigențe ale 
certificării Halal și Koșer în domeniul alimentelor. Cultură și aplicație. 
Note de cercetare 2013-2014”, ed. Astra Museum, Sibiu, 2014. 

 
2013 „Influența calității alimentelor asupra vieții duhovnicești în De natura 

Hominis a lui Nemesius din Emesa”, în Revista Teologica, Sibiu, 3/2013. 
 
 
 
EDUCAȚIE ȘI FORMARE  
 

2009 – 2012 Doctor în Teologie 
 
 Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Facultatea de Teologie 
 

• psihologie, dietetică, educație, interdependență suflet-trup, 
influența calității alimentației asupra dispozițiilor afective și a vieții 
religioase. 

 
 
2006 – 2008  Master în Teologie 
 
   Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Facultatea de Teologie 
 

• cunoaștere filozofică versus cunoaștere telogică 
 

2002 – 2006  Licența în Teologie 
 
   Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Facultatea de Teologie 
 

• căsătorie, familie, feciorie 
 

1997 – 2002  Bacalaureat 
 
   Seminarul Teologic „Sf. Gheorghe” Roman 
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CURSURI 
 

decembrie 2017 Manager de responsabilitate social 
 
    Asociația Filantropia Sibiu 
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 iunie 2016  Formare lider Award 
 

Fundația „The Ducke of Edinburg s International Award Romania” 
 
 iulie 2015  Animator socio – educativ 
 
    Asociația „Părinți pentru vitor” 
 

• Educaţie nonformală, gestionarea grupului 
 
 
COMPETENȚE  
PERSONALE 
 
Limba maternă  româna 
 
 
Alte limbi străine  
cunoscute 
   germană 
   engleză 
   franceză 
 
 
COMPETENȚE  
DE COMUNICARE - De înţelegere a conţinutului informaţional şi de oglindire a 

încărcăturii emoţionale a mesajelor recepţionate; de oferire a 
feedback-ului;  de transmitere a informaţiilor / sarcinilor. 

 
COMPETENȚE  
ORGANIZAȚIONALE -  De clarificare şi atingere a obiectivelor prin găsirea de strategii, 

metode şi instrumente de lucru, delegarea de responsabilităţi, 
planificare şi monitorizare/evaluare a activităţii, de gestionare a 
grupurilor și de leadership. 

 
 
ALTE COMPETENȚE -  De utilizare PC, Microsoft Office™ (Word, Excel, PowerPoint etc.), 

precum şi echipamente periferice (imprimantă multifuncţională, video 
proiector, etc.). 
- De educare nonformală a copiilor. 
- De planificare a activităţii didactice, de susţinere a unei lecţii şi de 

transmitere a conţinutului didactic. 
 

 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

C2  C2  C1  C1  C1  

C1  C1  B2  B2  B2  

B1  B1  A1  A1  A1  

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

